A KÖZSZOLGÁLAT ITT KEZDŐDIK!
NKE - Egyetemi Közös Közszolgálati Modul (Studia Universitatis Communia)
„A magyar felsőoktatási rendszer részeként a közigazgatási, rendészeti és katonai képzést folytató Nemzeti Közszolgálati Egyetem tevékenységének
célja a közigazgatást, a hon- és rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakemberek képzése, a hon- és rendvédelmi szervek tiszti utánpótlásának
biztosítása, valamint az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése” – idézet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről,
valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény preambulumából.

Mit kell tudni az EKM-ről?
Az EKM egy 15 tantárgyból álló, összesen 30 kreditértékű tantárgycsoport.

Az NKE-re jelentkeztél, így bizonyára nem lepődsz meg azon, hogy a leendő honvéd- és rendvédelmi tisztek, valamint civil
Minden tantárgy kötelező, azokat az Államtudományi és Közigazgatási (ÁKK),
közigazgatási szakemberek együtt fognak tanulni. Mindannyian a köz szolgálatát választottátok, az egyetem
a
Nemzetközi
és Európai Tanulmányok (NETK), a Rendészettudományi (RTK), valamint
elvégzése után ezt a szolgálatot a többi hivatásrenddel együttműködésben kell végeznetek.
a Hadtudományi és Honvédtisztképző (HHK) Karok, továbbá a Katasztrófavédelmi Intézet (KVI)
Nincs állam hadsereg nélkül, nincs biztonság biztonság rendvédelmi szervek nélkül, nincs tiszta víz
és a Nemzetbiztonsági Intézet (NBI) minden alapképzésben részt vevő hallgatójának
vízügyi szakemberek nélkül, s nincs elégedett állampolgár professzionálisan működő
teljesítenie kell négy félév (illetve a nyolc féléves rendészeti és bűnügyi képzésekben hat félév) alatt.
hivatalok nélkül. A társhivatásrendek felépítésének és működésének ismerete,
egy szélesebb körű közszolgálati műveltség hasznos tudás lesz munkád
Az egyes tantárgyakat a hivatásrendnek megfelelő, differenciált óraszámban oktatják.
során, hiszen vannak olyan helyzetek például egy természeti katasztrófa
esetén, amikor mindenkinek együtt kell dolgoznia.
A tantárgyak lefedik a közszféra valamennyi területét: a civil közigazgatás, a nemzetközi terület, a rendvédelem, a honvédelem,
a katasztrófavédelem, továbbá a nemzetbiztonság is képviselteti magát az EKM-ben egy vagy több tantárggyal.
Többek között erre készít fel az NKE teljesen
egyedülálló közszolgálati képzési
A cél, hogy a saját hivatásrended mellett megismerd a közszféra társhivatásrendjeit, azok felépítését, feladatait és működését.
csomagja, az Egyetemi Közös
Közszolgálati Modul,
Az EKM teljesítésével megszerzett tudásod gyakorlati alkalmazását az EKM közös közszolgálati zárógyakorlatán tesztelheted.
röviden EKM.

Az állam szervezete
•
•

A KÖZSZOLGÁLAT ITT KEZDŐDIK!

Megismered és megtanulod átlátni a magyar állam szervezetének alapjait, az Alaptörvényben nevesített állami szervek megbízatásának keletkezését és megszűnését, felépítését és funkcióit.
Képes leszel megkülönböztetni és jellemezni a különböző kormányformákat, valamint az alkotmánybíráskodás fő modelljeit, különös tekintettel a magyar rendszer sajátosságaira.

NKE – Egyetemi Közös Közszolgálati Modul

Közigazgatási funkciók és működés
•

•
•

A tantárgy ismereteinek elsajátításával képes leszel elhelyezni a közigazgatási jogot a jogrendszerben, megismered a sajátosságait és jogforrási rendszerét, illetve a közigazgatási jog alapfogalmait és alapintézményeit.
Képes leszel különbséget tenni a közigazgatás közhatalmi és nem
közhatalmi, valamint külső és belső tevékenysége között.
Megismered a közigazgatási hatósági eljárás és adatkezelési tevékenység alapjait.

Közszolgálati logisztika
•
•
•

Megismered a logisztika helyét és szerepét a gazdaságban, illetve a
közszolgálat különböző területein.
Emellett ismereteket szerzel a logisztika működési területeiről.
A tantárgy célja, hogy olyan szemléletre tegyél szert, amely hozzájárul
a logisztikai folyamatok helyének és szerepének felismeréséhez és értékeléséhez a közszolgálat különböző területein.

Nemzetbiztonsági tanulmányok
Biztonsági tanulmányok
•

Alkotmányjog
•
•
•

Olyan alkotmányjogi alapismeretekre teszel szert, amelyek nélkülözhetetlenek a későbbi közigazgatási szakmai tárgyak megértéséhez, az
állami működés teljes körű átlátásához.
A tantárgy segítséget nyújt a hatályos jogrendszerben történő tisztánlátáshoz is a rendszerszemlélet biztosításával.
Ezek birtokában nemcsak az alkotmányjog, hanem a többi jogág területén is könnyebben el tudsz majd igazodni mind tanulmányaid, mind
közigazgatási munkavégzésed során.

•
•

A tantárgy keretében elméleti alapismereteket szerezhetsz a biztonságpolitika, a biztonsági tanulmányok területén, amelyek segítenek megérteni és tudatosítani a biztonság komplexitását.
Pontosan megismered, hogy a biztonság megteremtése milyen (elsősorban állami) feladatokat foglal magába.
Ismerni fogod a nemzetközi szervezetek válságkezelő, béketeremtő feladatait, továbbá hazánk nemzeti biztonsági stratégiáját.

Általános politológia

•
•

•

Olyan hadtudományi alapokon nyugvó rendszerezett ismereteket
veszel magadhoz, amelyek birtokában képessé válsz helyesen értelmezni a 21. század társadalmi viszonyrendszerében (lokálisan, regionálisan, globálisan) a hadelmélet-hadászat kérdését.
Erre alapozva ismerni fogod a katonai erő politikában és biztonságpolitikában betöltött szerepét, jelentőségét.

•
•
•

A tantárgy olyan ismeretekkel vértez fel, amelyek segítenek helyesen
értékelni a társadalmi folyamatokat.
Ez hozzájárul ahhoz, hogy képes legyél a nemzetközi és hazai társadalmi folyamatok kapcsán az egyes kérdésekben az önálló véleményformálásra.
Megismered továbbá a magyar közszolgálat szervezetei, intézményei
működésének társadalmi összetevőit (különös tekintettel a közigazgatás, valamint a biztonsági szektor – fegyveres erők, rendvédelmi szervek,
nemzetbiztonsági szolgálatok – működési sajátosságaira).

•

•

•
•

Az előadások során megismered az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerét, továbbá az adók, valamint a nemzeti vagyongazdálkodás főbb szabályait is.
Ismerni fogod és képes leszel alkalmazni a közpénzügyi és államháztartási rendszerre vonatkozó jogszabályokat, valamint az államháztartás működési rendszerét is.

Megismered az aktuális kihívásokat, kockázatokat, fenyegetéseket,
a nemzetbiztonsági rendszert Magyarországon.
A célunk az, hogy kialakuljon benned a nemzetbiztonsági tudatosság.

Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
•

A tantárgy elsajátítása eredményeként képes leszel elhelyezni a rendészetet az államszervezetben és a rendészeti igazgatási jogot a közigazgatási jogban.
Megismered a rendészet sajátosságait, alapfogalmait, intézményeit és
az egyes rendészeti szerveket.

Vezetés- és szervezéselmélet
•
•

Az NKE-n alapvetően vezetőket képzünk. A tantárgy révén megismered
azokat a vezetéssel kapcsolatos fogalmakat, összefüggéseket, szakterületeket, amelyek megalapozzák a későbbi vezetői felkészítést.
A tantárgy célja, hogy kialakuljanak az elméleti és gyakorlati vezetői
képességeid.

Közszolgálati életpályák
Katasztrófavédelmi igazgatás

Általános szociológia

•

Képes leszel áttekinteni a közigazgatási szférában tevékenykedő szervezetek tevékenységét, vezetés irányítási rendszerét.
A cél az, hogy jártas legyél a törzsmunkában, felkészülj arra, hogy ott
aktív tervező és előkészítő tevékenységet folytass, szakértelmeddel
hozzá tudj járulni a sikeres vezetői döntések megalapozásához.
A tantárgy célja, hogy önállóságot tanulj, és kialakuljanak a vezetői
ismereteid, készségeid és képességeid.

Közpénzügyek és államháztartástan
•

A tantárgy a politikatudomány alapfogalmait, elméleti és módszertani
kereteit, főbb eredményeit ismerteti meg veled.
Ezáltal képessé válsz a közéleti folyamatok magasabb szintű értelmezésére, elfogulatlanságra törekvő megismerésére.
Megtanulsz különbséget tenni a vélemény és a tudományos állítások
között, illetve tájékozódni az eltérő politikai érték(rend)ek és nézőpontok közegében.

•

•

•

Hadelmélet és katonai műveletek

•

Közös közszolgálati gyakorlat

•
•

A cél az, hogy megismerd a katasztrófavédelem összetett tevékenységét.
A különböző katasztrófák elleni védekezés magába foglalja a katasztrófa megelőzését, a közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok
megszüntetését, hatásuk csökkentését, a lakosság védelmét, az alapvető életfeltételek biztosítását, a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését.

•
•
•

Képes leszel különbséget tenni a köz- és a magánszféra területén alkalmazásban állók jogai és kötelezettségei, jogállása között.
Meg fogod tanulni, hogy melyek a közszolgálati dolgozók foglalkoztatási jogviszonyának legfőbb jellegzetességei, s milyen modellek ismeretesek a fejlett világban.
Az itt megszerzett ismeretekkel könnyebben sajátítod majd el a további közszolgálati tantárgyak anyagait, hiszen a közös modulból fakadó
igény, hogy az egyes karok hallgatói ne csak a saját pályájukra vonatkozó megoldásokat ismerjék, hanem kapjanak átfogó képet a többi pálya
sajátosságairól is.

Az ismeretek összegzése a gyakorlatban –
közös közszolgálati zárógyakorlat
•
•
•

Az EKM teljesítésével megszerzett tudásod gyakorlati alkalmazását az
EKM zárógyakorlatán tesztelheted.
A zárógyakorlatra minden évben több mint ezer hallgató részvételével
kerül sor, ahol egy előre meghatározott, komplex, a közszolgálat különböző ágainak együttműködését igénylő helyzetet szimulálnak.
Természeti katasztrófa, áramkimaradás, rendkívüli jogrend időszaka?
Társaiddal együtt embert próbáló helyzetben kell helytállnod!

Nem csinálunk belőle titkot: a 15 tantárgyból álló modul teljesítése nem könnyű, hiszen számos olyan ismeretet kell elsajátítanod, amely nem biztos, hogy megfelel az elsődleges érdeklődési területednek. Ugyanakkor az
EKM szerepe és jelentősége kiemelten fontos, az állam teljes működése leképeződik a tananyagokban. Ezen ismeretek nélkül nem lehetsz igazán jó szakember. Ezért döntött úgy az NKE fenntartója, hogy minden ösztönzést megad a jó eredmények érdekében, és az EKM-et legjobban teljesítő hallgatókat megjutalmazza. A tantárgyak elsajátítását az első perctől kezdve kezeld kiemelt figyelemmel, hogy versenyben maradhass! Keresd a
pályázati felhívást a honlapon!

